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สุดท้ายของระบอบทักษิณ 
สร้างรากฐานใหม่ให้ประเทศไทย? 

ธีรยทุธ บุญมี 
 
 

ต้นเหตุของการเกิดกระแสปฏิรูปประเทศและการปฏิวัติประชาชน 
 

 1. ทกัษิณไม่ใช่นกัประชาธิปไตยแตเ่ป็นพวกอนาธิปไตย ซึง่ปฏิเสธอ านาจรัฐไม่วา่จะในมมุใดๆ ซึง่จะ
เป็นอุปสรรคตอ่การหาผลประโยชน์อยา่งไม่มีขอบเขตไม่มีกฎเกณฑ์กรอบคณุธรรมศีลธรรมใดๆ ของตน แต่
ทกัษิณยงัเห็นความส าคญัของรัฐเป็นเคร่ืองมือในการคอร์รัปชัน่ จึงเน้นการแยกสลายและควบคมุบุคลากรของ
รัฐ เกิดเป็นโรคระบาดคอร์รัปชัน่ขึน้ในทกุวงการ ผลงานของทกัษิณคือ 
 - ร้ือเส้นแบ่งอธิปไตยของชาติ ท าลายผลประโยชน์ชาติเพื่อประโยชน์ตนเอง เช่น การแก้

กฎหมายเก่ียวกับดาวเทียมรัฐเพื่อให้ขายบริษัทได้ ตกลงให้เงินกู้พม่าเพื่อประโยชน์ตัวเอง จ้างงาน
บริษัทเกาหลแีก้ปัญหาน า้ หรือขายข้าวโครงการจ าน าข้าวอยา่งมีเงื่อนง ากบับริษัทท่ีมีปัญหาอยา่ง GSSG ของ
จีน Bulog ของอินโดนีเซีย ไม่มีหลกัประกนัจะไม่มีการขายชาติให้กบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีให้ผลประโยชน์ตวัเองมาก
พอ 
 - ร้ือร้างระบบโยกยา้ยราชการ รฐัวิสาหกิจ ให้พรรคพวกตน การประมลูต าแหนง่ส าคญัๆ เช่น ในระดบั
สารวตัร ผู้ก ากบั อธิบดี ปลดั ผู้วา่การ ต าแหนง่รัฐมนตรี ตัง้แตส่บิถึงหลายร้อยล้านบาท 
 - ใช้เงินและต าแหนง่ซ้ือความจงรกัภกัดีของขา้ราชการและองค์กรอิสระ รฐัวิสาหกิจ รวมทัง้การใช้การ
จูงใจด้วยงบประมาณหรือทรัพยากรอ่ืนๆ  

- ท าลายห่วงโซ่ระบบยติุธรรมในสว่นของต ารวจ อยัการ องค์กรอิสระบางสว่น ลงไดเ้ด็ดขาด ระบบ
ตรวจสอบคอร์รัปชัน่จึงพงัทลาย 

- ท าลายวินยัการเงินการคลงั ระเบียบงบประมาณ เช่น การออก พ.ร.บ. เงินกู้  2.2 ล้านบาท การสร้าง
หนีน้อกงบประมาณผา่นธนาคารออมสนิ ธ.ก.ส. ซึง่เอือ้การคอร์รัปชัน่อยา่งไมมี่ขอบเขตเพดานความเสยีหาย  
 - ใช้งบกระทรวง รฐัวิสาหกิจ ท าลายการตรวจสอบของสงัคม โดยเฉพาะสือ่มวลชน ทัง้ทีวี ดาวเทียม 
วิทย ุส่ิงพิมพ์ ออนไลน์ 
 - ท าลายเสน้แบ่งระหว่างบุคคล (ทกัษิณ) กบัพรรค ระหว่างฝ่ายบริหารกบันิติบญัญติั กลายเป็นเผด็จ
การบุคคลโดยผา่นการเลือกตัง้ 

- การเลือกตัง้คือกระบวนการเปลีย่นบุคคลในครอบครวัทกัษิณข้ึนมาครองอ านาจ 
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2. โรคระบาดคอร์รัปช่ันท าให้สังคมเป็นอนาธิปไตยไปด้วยคือ แตกเป็นพวกเป็นกลุ่ม ไม่ฟัง
ความเห็นกัน ไม่เช่ือใจกัน แก่งแย่งอ านาจผลประโยชน์กันเป็นกลุ่มๆ รัฐไทยก าลงัแตกเป็นเสีย่งๆ 
มิหน าซ า้สนึามิของการคอร์รัปชัน่ก าลงัพงัทลายก าแพงดา่นสดุท้ายคือก าแพงศีลธรรมของประชาชน สง่ผลให้
ประเทศลม่สลายอยา่งแท้จริง เพราะผู้คนจะมุ่งแสวงกลุม่พวกเพื่อร่วมกนัโกงกิน เพื่อให้ได้เปรียบหรือไม่
เสยีเปรียบกลุม่อ่ืน สงัคมไทยจะไม่มีความคิดเร่ืองสว่นรวม ความไว้วางใจกนั ไม่ฟังเหตผุลของกนัและกนั  

 
 

 
 

มองความต่างทางความคดิเพื่อเข้าใจปมความขัดแย้ง 
 

1. เพื่อไทยและแกนน าเสือ้แดงมองประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมคลาสสกิหรือเชิงเดียว (monism) คือ
เช่ือวา่เม่ือมีความเทา่เทียมกนัในการใช้สทิธิสมบูรณ์ของบุคคลในการเลอืกตัง้แล้ว เหตแุละผลท่ีผู้ เลอืกตัง้ใช้
เลอืกผู้แทนยอ่มน าไปสูก่ารแก้ปัญหาและความก้าวหน้าโดยอตัโนมติั (เป็นอิทธิพลความคิดตะวนัตกแบบ
คริสต์ เพราะปัญญาเหตผุลจะน าไปสูค่วามเข้าใจกฎธรรมชาติ ทัง้สองอยา่งมีพลงัอ านาจเพราะมีท่ีมาจากพระ
เจ้า จึงยอ่มท าให้เกิดความดีและความก้าวหน้า เช่นองักฤษเช่ือหลกั “อ านาจสงูสดุเป็นของสภา” 
(parliamentary supremacy) สภาจะออกกฎหมายอะไรเช่นให้ช้างออกลกูเป็นลงิก็ได้ หลกัศีลธรรมส าคญัน้อย
กวา่สทิธิและหลกัความเทา่เทียมกนั ปัจจุบนัองักฤษยอมรับให้สภาถกูตรวจสอบโดยตลุาการได้ แตพ่รรคเพื่อ
ไทยยงัไม่ยินยอม (จึงเช่ือวา่ตวัเองออก พ.ร.บ. นิรโทษกรรมสดุซอยได้) อยา่งไรก็ตาม มีประชาธิปไตยกระแส
หลงัๆ (ซึง่มีนกัคิดตัง้แต ่ John Locke, John Rawls, Isaiah Berlin, Joseph Raz, Ronald Dworkin, John 
Gray ฯลฯ) ท่ีเรียกวา่เสรีนิยมแบบพหนิุยม มองวา่โลกท่ีเป็นจริงมีความหลากแตกตา่งทางความคิด ความเช่ือ 
วิถีชีวิต ซึง่จะลดทอนให้เหลอืเพียงอยา่งเดียวไม่ได้ ต้องด ารงอยูด้่วยกนั (Modus Vivendi) ต้องยดึหลกัอดทน
อดกลัน้ (toleration) ซึง่กนัและกนั และบางครัง้สทิธิก็ขดัแย้งกนัเอง สทิธิรัฐกบับุคคลขดัแย้งกนั ความเทา่เทียม
กนักบัเสรีภาพก็ขดัแย้งกนั เช่น คนรวยจะอ้างความเทา่เทียมกนัเสยีภาษีเทา่คนจนไม่ได้ เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
ก็ไม่มีสทิธิลงคะแนนเสยีง สตรีทัว่โลกเพิ่งมีสิทธิลงคะแนนเลอืกตัง้ได้เม่ือไม่นานมานี ้คนชนชาติสว่นน้อยหลาย
กลุม่ในทกุประเทศยงัไม่สามารถอ้างสทิธิเพื่อมีโรงเรียนสอนภาษาของตวัเองได้ รถบรรทกุรถใหญ่ต้องวิ่งเลน
ซ้ายสดุ ในประเทศไทยในวนัส าคญัของศาสนาพทุธมีกฎหมายห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คนท่ีมีความเช่ือ
อ่ืนจะอ้างสทิธิความเทา่เทียมกนัก็ไม่ได้ เป็นต้น 
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2. มวลมหาประชาชนมองปัญหาได้ลกึกวา่ยิ่งลกัษณ์ เพื่อไทย พวกเขาแยกชีวิตการเมืองของเขาเป็น 2 
ระดบั ระดบัแรกคือ กลไกการเมือง เช่น การเลอืกตัง้ การตัง้รัฐบาล และระดบัแก่นซึง่เป็นชีวิตหรือจิตวิญญาณ
ของการเมืองทัง้หมด คือตวัประชาชนรวมกบัประเทศหรือรัฐ พวกเขามองวา่ในโลกความเป็นจริงมนษุย์ทกุคน
เกิดมาในรัฐหรือประชาคมที่มีวิถีประวติัศาสตร์ ความคิดความเช่ือท่ีมีมากอ่น ถ้ารัฐหรือประชาคมท างานได้ดีก็
จะช่วยค า้ประกนัเคารพตอ่ชีวิตทรัพย์สนิ สทิธิเสรีภาพ ความคิด ศรัทธา ความรู้สกึ ของพวกเขาได้ แตถ้่ารัฐต้อง
พงัทลายจะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงท่ีสดุมากกวา่ปัญหาอ่ืนๆ พวกเขาจึงต้องการปฏิรูปในตวัระบบรัฐหรือ
โครงสร้างของรัฐ ซึง่พวกเขาไม่อาจเช่ือถือเพือ่ไทย ซึง่ผลกัดนันิรโทษกรรมสดุซอยเพื่อเอือ้ตอ่นกัการเมืองโกงใช้
อ านาจไม่ชอบ พวกเขาไม่อาจเช่ือนกัคิดนกัวิชาการเพื่อไทยท่ีมาย า้เร่ืองการเลอืกตัง้และการปฏรูิปกฎหมายใน
ปัจจุบนั เพราะ 2 ปีท่ีผา่นมาพวกเขาไม่เคยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเพื่อไทยปฏิรูปประเทศจริงจงั เกือบไม่เคย
เรียกร้องให้ปฏิรูปโครงสร้างความเหลือ่มล า้ทางด้านอ านาจ ศกัด์ิศรี รายได้ ให้แก่มวลชนรากหญ้าเลย  

สงัเกตการชุมนมุของ “มวลมหาประชาชน” ท่ีผา่นมาเช่ือได้วา่ จะไม่มีคนกลุม่ใดอ้างหลกัความเทา่
เทียมกนัในการใช้สทิธิเลอืกตัง้ไปเปลีย่นใจ “มวลมหาประชาชน” ท่ีจะใช้สทิธิรักษาทรัพย์สนิ ชีวิตตวัเองและ
ลกูหลานจากภยัคกุคามของการคอร์รัปชัน่ การใช้อ านาจขม่เหงรังแกโดยไม่เคารพศกัด์ิศรีความเป็นคนไทยได้ 
ถ้าการตอ่สู้ยืดเยือ้ไปเร่ือยๆ พวกเขาอาจถกูผลกัดนัให้ยินยอมพิจารณาตวัเองเสมือนเป็นเพียงชนกลุม่น้อย 
เหมือนชาวเขา ชาวเล เป็นเผา่พนัธ์ุใหม่ของไทยไม่เอาคนโกง ท่ียินดีตอ่สู้ ด้วยสนัติวิธีไปชัว่ชีวิตจนถึงรุ่น
ลกูหลาน เพื่อสทิธิท่ีจะอยูใ่นสภาพศีลธรรมอนัดีท่ีมีการเข้มงวดกบัการโกงกินจริงจงั อยูใ่นสงัคมท่ีแยกความดี
ความชัว่ (ไม่ใช่แยกผู้ ดี-ชาวบ้าน) ได้ ดงัพทุธวจนะวา่ “ดูก่อนภิกษุทัง้หลาย สกุกธรรม 2 ประการนีย้่อม
คุม้ครองโลก ถา้หากสกุกธรรม 2 ประการนี ้ (คือ การละอาย การเกรงกลวัต่อบาป) ไม่พึงคุม้ครองโลกไซร้ ใน
โลกนีจ้ะไม่พึงปรากฏค าว่า มารดา พีป้่านา้อา สามีภรรยา ครูอาจารย์ ฯ ชาวโลกจกัปะปนกนัเหมือนอย่าง 
แพะแกะ ไก่ สกุรและสนุขั (เพราะ) ธรรม 2 ประการนีคุ้ม้ครองโลกอยู่ จึงยงัปรากฏค าว่า มารดา พีป้่านา้อา 
ครูอาจารย์ ฯ” 
 3. ตอ่ประเด็น “1 คน 1 เสยีง” และ “Respect My Vote” มีค าอธิบายดงันีคื้อ ความเทา่เทียมกนัของ
มนษุย์เป็นหลกัการที่ต้องเคารพจะละเมิดไม่ได้ หลกัสทิธิเลอืกตัง้ 1 คน 1 เสยีง ก็เป็นหลกัท่ีจะละเมิดไม่ได้
เช่นกนั แตเ่ม่ือไรก็ตามท่ีรัฐบาลท่ีถกูเลอืกโกงกินก็ยอ่มถกูปลดหรือล้มล้างได้ และถ้าหากระบบการเมือง
เลวร้ายจริงๆ และเรายดึหลกัเคารพความตา่ง การท่ีมวลมหาประชาชนจะประกาศคดัค้านการเลอืกตัง้ก็เป็น
สทิธิ ถ้าจะรณรงค์ให้คน Vote No หรือไม่ไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ก็เป็นสิทธิเช่นกนั แตถ้่าบางสว่นอดทนไม่
ไหวตอ่ความเลวของนกัการเมืองโดยรวมทัง้หมด ถึงขัน้ออกมาขดัขวางไม่ให้คนไปเลอืกตัง้ก็ยอ่มท าได้ แตพ่วก
เขาก็ต้องยอมรับวา่สิง่ท่ีท าเป็นการละเมิดกฎหมายด้วย 
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 อยา่งไรก็ตาม อาจมีค าถามย้อนกลบัเช่นกนัวา่ ทา่นเอง “Do you respect your vote?” “Have you 
respected your vote?” หรือไม่ เพราะตลอด 2 ปี ทกัษิณเป็นผู้ใช้อ านาจแทนทา่น เป็นผู้บงการรัฐบาลของ
ทา่นอยา่งเปิดเผย ดงัค าสมัภาษณ์อยา่งเปิดเผยของประธานสภา รมต. ส.ส. แกนน าเสือ้แดง นปช. ฯ รวมทัง้
การคอร์รัปชัน่มโหฬารในโครงการจ าน าข้าว แตท่า่นไม่เคยออกมาแสดงความเคารพตอ่สทิธิของทา่นเองเลย 

4. เม่ือการคดัคานกนัของการใช้อ านาจอธิปัตย์ได้ลดระดบัลงมาถึงระดบัประชาชน ข้อดีก็คือเป็นครัง้
แรกท่ีประชาชนระดบัชาวบ้านได้รู้สกึวา่ตวัเองมีอ านาจเป็นเจ้าของอ านาจสงูสดุของบ้านเมือง ข้อท่ีนา่กงัวลคือ 
จะมีการขยายวาทกรรมเร่ืองคนจนโงไ่ม่เข้าใจประชาธิปไตย ท่ีจริงประชาธิปไตยไม่ได้ขึน้อยูก่บัระดบัการศกึษา 
ฐานะจน-รวย เพราะหวัใจของประชาธิปไตยคือการท่ีบุคคลจะเช่ือมัน่สทิธิอ านาจ ความรับผิดชอบตอ่ตวัเอง
และตอ่สว่นรวม รวมทัง้เคารพสทิธิเช่นนีข้องคนอ่ืนๆ จนแล้วไม่ท าก็ไม่ใชป่ระชาธิปไตย รวยแล้วไม่ท าก็ไม่ใช่
เช่นกนั ควรเลกิความคิดผิดๆ เพื่อช่วยลดความขดัแย้งท่ีไม่จ าเป็น 

คนไทยสว่นใหญ่เข้าใจประชาธิปไตยไม่ทะลปุรุโปร่งนกั เพราะประชาธิปไตยจริงๆ เกิดจาก
ประวติัศาสตร์ท่ีมีการตอ่สู้จนมีการเปลีย่นแปลงภายในตวัตนของคนในแง่ความเช่ือความคิด คนตะวนัตกใช้
เวลาเป็นศตวรรษเปลีย่นความคิดเร่ืองอ านาจในสงัคม ให้เปล่ียนจากอ านาจสูงสุดเป็นของกษัตริย์มาเป็น
อ านาจของประชาชน จึงเกิดค า The People หรือประชาชน แทนค าไพร่หรือข้าของกษัตริย์ (subject) คน
ตะวนัตกจึงเช่ือมัน่อ านาจตวัเองมากกวา่คนไทยเรา ท่ียงัมองเป็นผู้น้อย เป็นประชาชนตาด าๆ เป็นคนทุกข์ 
เกรงอ านาจเกรงใจผู้ใหญ่หรือเจ้านายขนุนาง ไมเ่กิดความคิดเร่ืองความเทา่เทียมกนั ความเป็นคนท่ีมีอ านาจ มี
ความหมาย มีความส าคญัด้วยตวัเองเลย สิทธิ (Right) ของฝร่ัง หมายถึง การท าให้ตรงและความถกูต้องด้วย 
แตข่องเราหมายถึงความส าเร็จผลจากบุคคลหรือการกระท าพิเศษ คนไทยจึงไม่เข้าใจเร่ืองตนเองมีสทิธิ เข้าใจ
เพียงแตว่า่ตนเองอยากมีเสียงไว้ร้องทุกข์หรือมีเสยีงในสงัคม 

อีกประเด็นคือการดูถูกระหว่างเชือ้ชาติหรือชนชัน้ มีการเรียกร้องให้แก้ไขมานานแล้ว ในอดีตคน
จนเป็นบา่วไพร่ท่ีไร้อ านาจ ในช่วงสมยัใหม่ขึน้มาก็ยงัมีความคิดแบง่แยกท่ีถ่ายทอดจากบ้าน โรงเรียน วา่คนจน
เป็นปัญหาสงัคม คนรวยเป็นผู้ช่วยเหลอืเจือจานสงัคมและคนจน ซึง่เป็นพวกไร้การศกึษา โง ่ขีเ้กียจ อีกนยัหนึง่
คนจนเป็นแหลง่ของปัญหาหรือความด้อยกวา่ในทกุๆ ด้าน อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตปี่ 2500-2530 สงัคมไทย
ยอมรับตวัตน วฒันธรรมของชาวบ้านในด้านบวกเพิ่มมากขึน้ แตก็่ยงัมองเป็นวฒันธรรมบ้านๆ เช่น อาหาร
อีสาน เพลงลกูทุง่ เซิง้หมอล า ชว่งถดัมาชอ่งวา่งทางอตัลกัษณ์ลดลง เพราะบทบาทและตวัตนของชาวบ้านใน
ภาคอุตสาหกรรม การบริการ วงการบนัเทิง ทอ่งเท่ียว ฯ มีมากขึน้ จนเป็นเส้นเลอืดใหญ่ทางเศรษฐกิจ ดงั
ปรากฏในช่วงสงกรานต์ท่ีทกุอยา่งต้องหยดุหมด ซึง่ปรากฏตัง้แตปี่ 2532 อีกมมุหนึง่ความหลากหลายของวิถี
ชีวิต (lifestyle) การเสพวฒันธรรมโลกาภิวตัน์ โลกออนไลน์ และสงัคมสือ่สาร วฒันธรรมฟิวชัน่ ก็ท าให้ผู้คน
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สนใจเร่ืองความตา่งทางอตัลกัษณ์ วฒันธรรมสงู-ต ่า และแสดงออกซึง่การดถูกูดหูม่ินน้อยลง แตก็่ปฏิเสธไม่ได้
วา่ยงัมีด ารงอยู ่ซ่ึงตอ้งต าหนิประณามคนทีก่ระท าเช่นนี ้

อยา่งไรก็ตาม สว่นใหญ่ของมวลมหาประชาชนเป็นชนชัน้กลางในเมือง แต่ก็มีชาวบ้านผู้ มีรายได้น้อย 
พอ่ค้าแม่ค้าจ านวนมากเกือบทกุจงัหวดัเช่นกนั การที่มวลชนนกหวดีลุกขึน้มาสู้แบบไม่ยอมถอยไม่ใช่
เพราะอคติต่อชาวบ้านชนบท แต่เป็นเพราะปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบตวัพวกเขาโดยตรง ความกังวล
เร่ืองการขยายตัวอย่างไร้การควบคุมของการคอร์รัปช่ัน และโอกาสล่มสลายของสังคมไทยโดยรวม
ทัง้หมดดังกล่าวมาแล้ว 

 
 

 
 

วิกฤติจะจบลงอย่างไร 
สันติภวิัฒน์หรือจะก้าวสู่ระบอบทักษิณโดยสมบูรณ์ 

 
1. การแก้ไขวิกฤติ วิเคราะห์ผ่านการตระหนักอ านาจสูงสุดของประชาชน 
 ปกติอ านาจอธิปัตย์หมายถึงอ านาจสงูสดุซึง่ไม่อาจมีผู้โต้แย้งได้ มีผู้ใช้ เช่น ประมขุประเทศ ประมขุ
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่ายตลุาการ ตามหลกัประชาธิปไตยอ านาจนีมี้ท่ีมาสดุท้ายจากประชาชน ดังนัน้
ประชาชนจึงมีอ านาจก าหนดชีวิตตนเอง ซึ่งก็คือการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปัตย์ที่เท่าเทียมกัน 
ประชาชนแตล่ะคนใช้อ านาจอธิปไตยของตนมาตกลง (contract) เพื่อสถาปนา (constitute) รัฐให้มีฝ่ายตา่งๆ 
เป็นผู้ใช้อ านาจอธิปไตยแทนตวัเอง ขณะเดียวกนัก็ต้องมีความเหมาะสมพอดี (prudent) มี trust หรือการ
เช่ือมัน่ไว้วางใจร่วมกนั ถ้ามีฝ่ายใดละเมิดความไว้วางใจนีส้ญัญาประชาคมก็ถือเป็นโมฆะ สมาชิกสามารถขบั
ไลล้่มล้างผู้ปกครองท่ีใช้อ านาจไม่ชอบได้ (ด ูLocke บิดาประชาธิปไตยขององักฤษ, The second treatise of 
government, 1998, ข้อ 136, 139, 142, 167) 
 ปัญหาการเมืองทัง้หมด เช่น การประท้วง ขบถ ปฏิวติั รัฐประหาร หรือเลอืกตัง้ ล้วนเก่ียวพนักบัอ านาจ
ตดัสนิสงูสดุของประชาชนทัง้สิน้ อารยะขดัขืนก็คือการท่ีสมาชิกประชาคมบางสว่นไม่สามารถยอมรับนโยบาย
รัฐ จึงใช้อ านาจอธิปไตยของตนแข็งขืนโดยสงบ โดยสนัติวิธี ไปจนถึงขัน้การไม่ยอมรับข้อตกลงกบัเสยีงสว่น
ใหญ่ ซึง่มวลมหาประชาชนก าลงัอ้างการทวงคืนอ านาจอธิปไตยอยูใ่นปัจจุบนั ซึง่ก็คือการปฏวิติัโดยสนัติหรือ 
“สนัติภิวฒัน์” ซึง่ถ้าเขาพา่ยแพ้อาจท าให้เขาเสยีสทิธิด้านตา่งๆ ของการเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนญู 
กลายเป็นชีวิตเปลา่ๆ ท่ีรัฐหรือเสยีงสว่นใหญ่จะจ าคกุลงโทษประหารชีวิตก็ได้ แตพ่วกเขาก็ยอมเพื่อประกาศ
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ความคิด การตอ่สู้ และแบบวิถีชีวิตท่ีดีงามท่ีพวกเขาเช่ือมัน่ ดงัค าปราศรัยของ เนลสนั แมนเดลา ปราศรัยตอ่
หน้าศาลสงู “ผมพร้อมจะตาย” หรือค าปราศรัย I have a dream ของ มาร์ติน ลเูธอร์ คิง ในปี 1963   
 
 “จะเป็นอนัตรายในระดบัเป็นตาย ถา้ประเทศนีย้งัมองขา้มภาวะฉกุเฉินของสถานการณ์ ฤดูร้อนอนั
ระอุดว้ยความไม่พอใจของชาวนิโกรเราจะไม่ผา่นพน้ไปจนกระทัง่ฤดูใบไม้ผลิแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียม
กนัจะมาถึง ...(นี)่ไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเร่ิมตน้ คนทีห่วงัว่าพวกเราจะอ่อนลา้ พึงพอใจงา่ยๆ และหวนกลบั
ไปสูภ่าวะปกติธรรมดา จะตระหนกัดว้ยความคาดไม่ถึงว่า จะไม่มีการหยดุพกัหรือความสงบในอเมริกา 
จนกว่าชาวนิโกรจะไดม้าซ่ึงสิทธิพลเมืองของพวกเขา ลมพายแุห่งการปฏิวติัจะสัน่คลอนรากฐานของชาติเราไป
อย่างต่อเนือ่ง จนกระทัง่วนัทีส่อ่งสว่างดว้ยแสงแห่งความยติุธรรมบงัเกิดข้ึน” 
 
 บางครัง้ก็เกิดอารยะขดัขืนซึง่ก็คือการคดัง้างระหวา่งอ านาจอธิปัตย์นี ้ ก็เกิดระหวา่งองค์อธิปัตย์ใน
ระดบัตา่งๆ เม่ือแตล่ะอ านาจตา่งไม่ยอมกนั ต้องมีอ านาจอธิปัตย์อ่ืนเข้ามาคลีค่ลายการคดัง้างนี ้ เช่น 
เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 พฤษภาคม 2535 พระเจ้าอยูห่วัทรงช่วยคลีค่ลายวิกฤติไปได้ ในออสเตรเลยี 
แคนาดา มีการคดัง้างอ านาจกนัระหวา่งพรรครัฐบาล พรรคฝ่ายค้านบ้าง ระหวา่งมลรัฐบ้าง จนศาลหรือ
ข้าหลวงใหญ่ (ซึง่เป็นตวัแทนของพระราชินีองักฤษ) ต้องเข้าแทรกแซงหลายครัง้ ในอเมริกามีความขดัแย้งรัฐ
ตอ่รัฐ และระหวา่งรัฐบาลกลางกบัรัฐ บางครัง้ศาลช่วยหาข้อตกลงได้ บางครัง้ก็เกิดเป็นสงครามกลางเมือง
ใหญ่ (1861-1865) ในมาเลเซียศาลสงูเคยพยายามเข้าคานอ านาจรัฐบาลของกลุม่พรรคร่วม UMNO ในปี 
1988 แตไ่ม่ส าเร็จถกูลดอ านาจลงเร่ือยๆ จนถึงปัจจุบนั ในปากีสถานศาลสงูมีปัญหาคดัง้างกบัผู้น าทหารมา
ตลอด 60 กวา่ปี ผู้พิพากษาท่ียอมสาบานตนรับรองรัฐธรรมนญูชัว่คราวของทหารจะได้ท างานตอ่ แตผู่้คดัค้าน
มกัถกูบงัคบัให้ออกหรือจบักมุตวั จนถึงปี 2009 ขบวนนกักฎหมายเพื่อฟืน้ฟูระบบยติุธรรมได้จดัการนัง่ประท้วง
และเดินทางไกลเพื่อประท้วงรัฐบาลทหาร จนรัฐบาลต้องยอมแตง่ตัง้ผู้พิพากษาท่ีถกูขบัออกโดยไม่ชอบธรรม 
จากนัน้ศาลสงูในปากีสถานก็ได้มีบทบาทตรวจสอบคอร์รัปชัน่และอ านาจไมช่อบของนกัการเมืองมากขึน้ 
 
2. ความเป็นไปได้ของการคล่ีคลายวิกฤติด้านนี ้2 แนวทางใหญ่ แต่หลายแนวทางย่อย คือ 
 (1) ถ้าคนไทยสว่นใหญ่ไม่แคร์เร่ืองการคอร์รัปชัน่ การเปลีย่นกลบัไปมาของเพื่อไทย รัฐบาลยิ่งลกัษณ์
จะรักษาการไปจนถึงการเลอืกตัง้ใหม่และได้กลบัมาเป็นอ านาจอธิปัตย์อีกครัง้ ซึง่จะน าไปสูร่ะบอบทกัษิณโดย
สมบูรณ์ และจะไม่มีการปฏิรูปท่ีเป็นจริงใดๆ เกิดขึน้ 
 (2) มีการเปลีย่นแปลงในระดบั “การปฏิวติั” ซึง่ยงัแบง่ได้เป็น 3 แบบคือ (1) มีการปฏิวัติโดย

ประชาชนขนานใหญ่ (great revolution) เช่น การปฏิวติัฝร่ังเศส อเมริกา รัสเซีย จีน มีการใช้กองก าลงัติด



7 
 

อาวธุเพือ่เปลีย่นอ านาจ โครงสร้าง ความคิด มีการเสยีเลอืดเนือ้สงู เมืองไทยไม่มีโอกาสเกิดขึน้เพราะมีกองทพั
ซึง่เหนียวแนน่อยูก่บัสถาบนัพระมหากษัตริย์อยูก่องเดียว รวมทัง้สงัคมไทยก็ไม่ชอบความรุนแรง ไม่อยากให้มี
การปะทะโดยการใช้ก าลงั (2) การปฏิวัติแบบใหม่ คือ “สันติภวิัฒน์” ขณะนีค้นสว่นใหญ่ของสงัคมวิชาชีพ
ตา่งๆ ภาคเอกชน ข้าราชการ ทหาร นกัวิชาการ ก านนั ผู้ใหญ่บ้าน กรรมกร ชาวนา ชาวบ้านร้านตลาด ราก
หญ้าทกุจงัหวดั (ซึง่เป็นไปได้ถ้ามีนโยบายดีๆ) จนเป็นฉันทามติหรือประชามติกดดนัให้เกิดการแก้กฎหมาย 
เปลีย่นโครงสร้าง ท าลายหว่งโซท่ี่เป็นปมปัญหา ทัง้นีย้อมรับวา่การปฏิวติัทกุประเทศไม่ใช่เสยีงทัง้หมดของ
ประชาชน แตเ่ป็นเสยีงของประชาชนมากท่ีสดุท่ีจะเป็นได้ และท าไปเพื่อสร้างประชาธิปไตยท่ีแท้จริงได้ ดงัท่ี
เกิดกบัการปฏิวติัประชาธิปไตยสว่นใหญ่ (3) ทหารรัฐประหาร สถาปนาตวัเองหรือกลุม่ใดกลุม่หนึง่ซึง่ปกติ
เป็นชนชัน้น าขึน้เป็นอ านาจอธิปัตย์แล้วร่างรัฐธรรมนญูใหม่ ซึง่จะไม่แก้ปัญหาเพราะไม่เคยเปลีย่นแปลง
โครงสร้างใดๆ ได้เลย ถ้าเกิดครัง้นีใ้นแบบเดิมๆ ก็อาจถกูคดัค้านทัง้จากฝ่ายมวลมหาประชาชนและกลุม่เสือ้
แดง  
 
3. โอกาสท่ีรัฐบาลยิ่งลกัษณ์จะชนะมีน้อยมาก เพราะ (ก) ระบอบทกัษิณเร่ิมเสือ่มลง เพราะการกลบักลอกผิด
ค าพดูครัง้แล้วครัง้เลา่ แม้แตก่บัผู้สนบัสนนุ (ข) ประชานิยมของทกัษิณเป็น “ประชาซาเล้ง” ซึง่มี 3 ระดบั ต้น
น า้ คือ แกนน า ได้ประโยชน์หลกัจากตวัโครงการตา่งๆ กลางน า้ คือ รุ่นลิว่ล้อทกัษิณ ขโมยตดัเหลก็ 
ทองเหลอืง ทองแดง สายไฟ ของโครงการเอาไปขาย ปลายน า้ คือ ชาวบ้านรากหญ้า ได้เพียงเศษเหลก็เศษ
พลาสติกท่ีเหลอืใสซ่าเล้งถีบไปขาย ประเทศจะได้เพียงซากของโครงการ (ค) วิกฤติครัง้นีท้กัษิณต้องอาศยั
นกัวิชาการ แกนน าเสือ้แดง นปช. ส.ส. อยา่งขาดไม่ได้ โครงสร้างอ านาจของเพือ่ไทยในอนาคตจะเปลีย่นไป 
จ าเป็นต้องแบง่ปันอ านาจกบักลุม่เหลา่นีม้ากขึน้ 
 
4. มวลมหาประชาชนก็อาจไม่ได้รับชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จเดด็ขาด 

 ก. การปฏิรูปโครงสร้างที่เลวร้ายและวางรากฐานใหม่ให้ประเทศเป็นเร่ืองยาก ใช้เวลา กลุม่ธุรกิจใหญ่
และชนชัน้น าเมืองไทยรู้ดี พวกเขาไม่เช่ือวา่จะมีใครท าได้ จึงไม่เช่ือหรือศรัทธาพลงัประชาชน 
 ข. มวลมหาประชาชนจะไม่ได้รับการสนบัสนนุจากชนชัน้น าทางเศรษฐกิจสงัคมไทย เพราะคน
เหลา่นัน้ไม่มีความกล้าพอจะเป็นผู้น าหรือริเร่ิมการเปลีย่นแปลงระดบัปฏิรูปหรือปฏิวติัด้วยตวัเอง แตท่กุครัง้จะ
รอให้ (1) ประชาชนลกุขึน้สู้จนเกิดความรุนแรง (2) ทหารเข้ายดึอ านาจ (3) พระมหากษัตริย์ออกมาใช้อ านาจ
อธิปัตย์คลีค่ลายสถานการณ์  
4) กลุม่ชนชัน้น าได้รับแตง่ตัง้ขึน้บริหารประเทศ ในปัจจุบนังาน 3 สว่นแรกจะถกูต าหนิประณามงา่ยๆ วา่ ไม่
เป็น “ประชาธิปไตย” ไม่ “เคารพกติกา” สว่นงานสดุท้ายจะเป็นงานท่ีมีเกียรติ 
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 ค. มวลมหาประชาชนประสบความส าเร็จเกินคาดจาก 3 ปัจจยัคือ (1) พลงัทางความคิดท่ีกินใจคน
ไทย ท่ีจะขดุรากเหง้าการคอร์รัปชัน่ การใช้อ านาจบาตรใหญ่ของเพื่อไทย (2) มวลชนจ านวนมากท่ีสดุเป็น
ประวติัศาสตร์ท่ีออกมาสนบัสนนุ (3) แนวทางสนัติวิธี เป็นพลงัทางศีลธรรมคณุธรรมที่ส าคญัท่ีสดุ 
 ปัญหาคือจะรักษาการชุมนมุขนาดใหญ่ซึง่ใช้พลงักาย พลงัใจ พลงัวตัถมุหาศาลนีไ้ด้อยา่งไร การ
ชุมนมุท่ียืดเยือ้มากขึน้จะมีโอกาสเกิดความรุนแรง ทัง้จากการกระทบกระทัง่กนักบัฝ่ายไม่เห็นด้วย และจาก
ภายในกลุม่ตวัเองท่ีต้องการยกระดบัการตอ่สู้ (ซึง่เป็นภาวะธรรมชาติ เพราะการประท้วงคือการเสยีสละตวัเอง 
ทุม่เทไปมากกลบัไม่มีคนเห็นใจ  จึงต้องเพิ่มระดบัการเสยีสละตวัเองขึน้ไปอีก เช่นหลายแหง่ไปถึงขัน้การพลชีีพ
ตวัเอง เช่น พระเวียดนาม พม่า จุดไฟเผาตวัเองประท้วง) 
 ข้อเสนอแนะคือ (1) มวลมหาประชาชนต้องใช้ความมุ่งมัน่แบบเหนือมนษุย์ยืนหยดัการตอ่สู้อยา่งสนัติ
ตอ่ไป ขยายผู้สนบัสนนุจากชาวบ้าน ชาวรากหญ้าตา่งจงัหวดัมากขึน้ 
 (2) การปฏิวติัแบบฉนัทามตินีเ้ป็นไปได้ถ้าตวัแทนของคนไทยทัง้หมดทัง้ระดบัน าและชาวบ้าน ออกมา
ประกาศตนร่วมปฏิรูปประเทศ โดยไม่คาดหวงัต าแหนง่อ านาจหรือประโยชน์ใดๆ กปปส. สามารถประกาศอุดม
คติท่ีชดัเจนท่ีจะเป็นเพียงผู้กระตุ้น ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้น าการอภิวฒัน์ของประชาชน ไม่ต้องขอมีสว่นก าหนด
โควตาของคณะกรรมการ หรือสมชัชา หรือสภาปฏิรูปของประชาชน ขอเพียงสทิธิท่ีจะจดัให้มีการตรวจสอบ
สาธารณะ (public hearing คล้ายกระบวนการเลอืกผู้พิพากษาศาลสงูสหรัฐ) ของบุคคลท่ีอาสาจะเข้ามา
ปฏิรูปสร้างรากฐานใหญ่ให้ประเทศอยา่งถกูต้องตามหลกัสากล เพื่อตรวจสอบป้องกนัไม่ให้พวกระบบเก่าแฝง
เข้ามาท าลายกระบวนการปฏิรูปก็พอ ก าหนดบทบาทตวัเองเป็น “หมาเฝ้าบ้าน” ท่ีทรงพลงั ตรวจสอบการ
ปฏิรูปอยูข้่างๆ จะเป็นคณุูปการสงูสดุท่ีประชาชนจะไม่มีวนัลมื 
 (3) ขยายนโยบายซึง่ กปปส. คิดได้ดีกวา่พรรคเพื่อไทยท่ีอยูใ่นอ านาจมา 2 ปีแล้ว คือการกระจาย
อ านาจท่ีแท้จริงไปให้คนตา่งจงัหวดั โดยแนวคิด “เลอืกตัง้ผู้วา่” ทัว่ประเทศ ขยายเน้นการปฏิรูปโครงสร้างความ
เหลือ่มล า้ทัง้อ านาจการจดัการตนเอง งบประมาณ การใช้ทรัพยากร การมีศกัด์ิศรี ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 
การศกึษา เทคโนโลยี ท้องถ่ิน ท่ีทดัเทียมกนัมากขึน้ 
 ยทุธศาสตร์ของการตอ่สู้อาจเรียกเป็น “ทฤษฎีมะม่วงหลน่” คือใช้ความอดทนยาวนาน รอให้ “ผลไม้
หลน่ลงมาเอง” ซึง่ดเูป็นการเรียกร้องเกินขีดความสามารถของมนษุย์ แตถ้่าเกิดขึน้ได้แม้แตโ่ลกทัง้โลกก็คงจะ
ประหลาดใจและนบัถือความมหศัจรรย์ของมวลมหาประชาชนไทย 
 ผมขอสนบัสนนุและขอเป็นสว่นหนึง่ของการ “สนัติภิวฒัน์” ของมวลมหาประชาชน 
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